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Abstrakt 

I denna C-uppsats kommer vi att behandla hur förskollärare uppnår arbetet med 

jämställdhet. Syftet är att beskriva förskollärares arbete för jämställdhet i förskolan. 

Arbetet avgränsas och riktas in mot följande två huvudfrågeställningar: Vilken 

innebörd lägger förskollärarna i begreppet jämställdhet och vilken/vilka eventuella 

teoretiska perspektiv har förskollärare till grund för sitt jämställdhetsarbete? Studien 

bygger på kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat fem förskollärare på fem olika 

förskolor i en kommun i Norrbotten. Vi har gjort två analyser utifrån våra två 

frågeställningar, där vi har delat in vårt resultat i olika kategorier. Vårt resultat visar att 

många av förskollärarna inte ser jämställdhetsarbetet som något viktigt att arbeta med. 

Pedagogerna använder sig inte av pedagogisk dokumentation för att dokumentera 

jämställdhetsarbete. De anser att jämställdhet mer handlar om ett förhållningssätt än ett 

ämne som man plockar ut och arbetar med.  

Sökord: Jämställdhet, Genus, Pedagogisk dokumentation, Genusordning, Förskola, 

Förskollärare, Utvecklingspsykologiska teorier 

  



 

 

 

Förord 
 

Vi vill först och främst tacka våra informanter för att de tog sig tid att delta i vår studie 

och besvara våra frågor. Ett stort TACK vill vi rikta till vår handledare Steffan Lind 

som har varit till stor hjälp för oss under arbetets gång. Utan dig hade detta arbete 

aldrig blivit av. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat och pushat oss 

framåt. Sen vill vi även ge oss själva en stor eloge för att vi trots alla motgångar rodde 

detta i land! 

Piteå 2011-01-17 

 

Sara Grankvist & Evelina Söderberg 
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1. Inledning 
 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2006:75) har förskolan svårt för att 

motverka traditionella könsroller, flickor och pojkar får inom förskolan inte lika 

behandling. Vi vill att alla inom förskolan ska behandlas lika och under vår utbildning 

har vi kommit i kontakt med genus många gånger och det är ett ämne som fascinerar 

oss. Vårt riktiga intresse för genus började när vi läste kursen genus, teknik och estetik 

då vår lärare fick igång mycket tankar hos oss kring genus. I den kursen fick vi en 

djupare förståelse för begreppet genus och dess innebörd. Vi anser att det är viktigt att 

man som pedagog har en stor kunskap kring genusperspektivet för att minska klyftor 

mellan män och kvinnor. För att kunna uppnå detta anser vi att personalen på förskolan 

måste börja jobba med genusbegreppet redan i tidig ålder eftersom det första lärandet 

sker i förskolan och om man som pedagog kan arbeta för att bryta traditionella 

könsmönster tror vi att klyftan mellan könen kan minska. Vi anser att alla oavsett kön 

ska behandlas lika och ha samma möjligheter och förutsättningar. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött pedagoger som gör stor skillnad och 

pedagoger som gör mindre skillnad mellan kön. Däremot har vi har aldrig under vår 

utbildning mött pedagoger som har arbetat medvetet med jämställdhetsfrågor och det 

är därför finner vi detta ämne så intressant. Vi har många gånger mött reaktioner från 

pedagoger om att jämställdhetsarbete i förskolan är onödigt. Men vi anser att 

pedagogers sätt att bemöta barnen på kan göra skillnad. Att man som pedagog ska 

arbeta aktivt och medvetet med jämställdhetsfrågor, det vet vi redan. Detta står tydligt 

i styrdokumenten och hur man bör arbeta med dessa frågor går att läsa i en mängd 

forskning. Men hur gör pedagoger för att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågorna? Vi 

kommer att i denna studie fokusera på jämställdhet. 
 

I läroplanen för förskolan (1998) kan man läsa att ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.” (Lpfö-98, s.4). 

 

1.1 Arbetsfördelning 
 

Vi har gemensamt letat reda på relevant litteratur. Sedan har vi delat upp litteraturen 

och gått igenom den uppdelade litteraturen enskilt. Därefter har vi tillsammans delgett 

varandra kring litteraturens innehåll. Vi har suttit hemma enskilt och skrivit men viss 

litteratur har vi bearbetat och skrivit tillsammans. Vi har alltid delgett varandra om det 

vi har skrivit och gått igenom det tillsammans. Även intervjuerna gjordes gemensamt 

och vi har transkriberat innehållet tillsammans. Vi kan inte ange vem som har gjort vad 

i denna c-uppsats eftersom att vi båda har bidragit med lika mycket till alla delar. Det 

har varit en jämn fördelning mellan innehåll och ansvar. Men Evelina har tagit 

huvudansvaret för dessa delar i arbetet: jämställdhetsperspektivet, genusordning, 

Ericsons psykosociala teori, utvecklingsekologiska modellen, makt, pedagogisk 

dokumentation, vad säger läroplanen, undersökningspersoner och genomförande. Sara 

har tagit huvudansvaret för dessa delar: genusperspektivet, genusregim, sociokulturell 

teori, det interaktionistiska perspektivet, identitet, tidigare forskning, val av 

informationshämtande metoder, etiska riktlinjer och bearbetning och analys. 
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2. Bakgrund 
 

I kapitlet bakgrund kommer vi att redogöra för läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt 

om begreppen genus och jämställdhet i förskolan och dess innebörd. Vi kommer även 

att redogöra för hur genus kommer i uttryck i vårt samhälle – genusordningen och 

genusregim. Vi kommer även att beskriva för hur olika teorier knyter an till 

genusordningen och genusregim samt vilken betydelse pedagogisk dokumentation har 

för pedagogen. I tidigare forskning tar vi bland annat upp hur flickor och pojkar 

bemöts.  

 

2.1 Läroplanen för förskolan 

 
I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det klart och tydligt att pedagoger ska arbeta 

med jämställdhetsfrågor. 

 
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som 
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen […]” (Lpfö-98, 

s. 3). 

 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller”(Lpfö-98, s. 4). 

 
I läroplanen för förskolan står det även att ”Arbetslaget skall… verka för att flickor och 
pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten” (Lpfö -98, s. 11). 

 

Läroplanen för förskolan nämner dock inget om hur pedagoger ska gå tillväga för att 

arbeta för jämställdhet.  

 

2.2 Genusperspektiv 
 

Enligt Thurén (2003) var det psykiatrikern Robert Stoller som myntade begreppet 

gender på 1960-talet. Han behövde ett ord för att kunna skilja på transexuellas 

självuppfattningar från deras biologiska kön. Men så har inte begreppet använts inom 

genusforskningen. På 1970-talets USA började man tala om gender. Thurén menar att 

tanken med genusbegreppet var att skilja våra kulturella idéer från det som är givet. 

Detta medförde dock problem då det visade sig vara svårt att avgränsa skillnader 

mellan natur och kultur.  

De Beauvoir (2002) skriver ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (s.325). De 

Beauvoir menar att vi endast kan konstrueras som män och kvinnor av andra. I 

samhället existerar det manliga könet och det könlösa könet som kallas för kvinnligt. 

För flickor och pojkar är kroppen ett redskap som de använder sig av för att uppfatta 

världen och detta gör de med händer och ögon, inte genom könet. Hedlin (2006) och 

Thurén (2003) menar att gender, som kommer från engelskan, står för det sociala och 
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kulturella kön som vi människor formas till. Det handlar om föreställningar om hur vi 

människor formas till män och kvinnor. Enligt Thurén kan det mesta i vår omgivning 

genusmärkas som antingen manligt eller kvinnligt. Genus innebär att man som 

genusforskare studerar något som människan har konstruerat. Vi människor formar vår 

omgivning och det är resultatet av våra tankar som forskarna fördjupar sig i. Det är våra 

idéer om vad som är manligt respektive kvinnligt som formar vår omgivning och 

förändringar i genusordningen möts ofta med mothugg. Hedlin (2006) skriver att 

genusforskare inte förnekar de biologiska könskillnaderna som faktiskt finns mellan 

män och kvinnor utan intresserar sig för de kulturella tolkningar som finns inom 

samhällets kultur.  

Hedlin (2006) och Thurén (2003) är överens om att genus syftar på idéer om kön och 

deras följder. I alla samhällen råder det föreställningar om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt. En del yrken, sysslor eller egenskaper anses vara kvinnliga medan vissa 

andra anses vara manliga. Hedlin (2006) anser att genus även påverkar våra känslor. 

Om en individ bryter mot genusnormen kan det framkalla obehagskänslor, det kan 

kännas olustigt även om förnuftet säger att individen egentligen inte gör någonting fel. 

Dessa föreställningar om manligt och kvinnligt är ofta djupt rotade och i många fall 

reagerar och agerar vi utan tänka efter. Därför menar hon att det är ytterst viktigt att 

dessa normer lyfts fram och att man reflekterar kring dem med andra. 

 

Svaleryd (2002) menar att när vi människor hör orden flicka och pojke får det oss att 

associera till helt skilda saker. Enligt våra “normer” leker de inte med samma leksaker, 

de leker olika lekar och har olika egenskaper. Flickor får oftast uppmärksamhet för sina 

yttre attribut och för vad de hjälper till med, vilket i sin tur leder till att flickor ofta 

förknippar sitt egenvärde med vad de gör och med hur de ser ut. Flickorna läser fort av 

att deras roll är att vara snälla och lydiga. Därför placeras ofta flickor mellan två aktiva 

pojkar och ska där fungera som en sorts ”bromskloss”. På så sätt blir flickor lösningen 

och bäraren av ett pedagogiskt problem.     

 

Svaleryd (2002) påpekar att vi inte vet varför vi behandlar kön olika. Vi formas av de 

budskap som förväntas av oss beroende på om vi är flicka eller pojke. När vi träffar nya 

människor letar vi efter accessoarer som talar om för oss vilket kön den andra 

människan har. Oberoende av kön så provar vi på olika sätt att vara på, utifrån den 

respons vi får från vår omgivning skapas tysta överenskommelser om hur vi ska bete 

oss och vad som anses vara lämpligt. 

 

2.3 Jämställdhet  
 

Wedin (2009) menar att jämställdhet och jämlikhet ofta förväxlas men påpekar att det 

inte betyder samma sak. Jämlikhet står för alla människors lika värde medan 

jämställdhet står för relationen mellan kvinnor och män, det vill säga jämlikhet mellan 

könen. Jämställdhet karakteriseras av att kvinnor och män ska ha samma möjligheter 

att forma samhället och sina liv. När det är en jämn fördelning på makt mellan könen i 

hela samhället blir samhället demokratiskt och rättvist.  

 

Enligt Hedlin (2006) kan jämställdhet delas in i två dimensioner, en kvantitativ och en 

kvalitativ dimension. I den kvantitativa dimensionen försöker man sträva efter att 

fördelningen blir jämn mellan könen. Den kvalitativa dimensionen strävar efter lika 
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villkor, att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. 

Under 1970-talet var det främst den kvantitativa dimensionen som var framträdande. 

Nu är det däremot den kvalitativa dimensionen som är i fokus och Hedlin menar att 

detta kräver kunskap om de olika livsvillkoren gällande pojkar och flickor. Hedlin 

påpekar att det här uppstår en hel del förvirringar och missuppfattningar. Den 

kvalitativa dimensionen som syftar på lika villkor har en central del i 

jämställdhetsarbetet i skolan.  

 

Hedlin (2006) menar att hur vi bemöter andra människor beror i stora drag på hur vi ser 

dem och vad vi har för förväntningar på dem. Strukturer handlar om mönster och 

oskrivna regler som kan begränsa eller vidga individers handlingsutrymme. Det finns 

vissa normer som säger huruvida en kvinna ska vara och bryter kvinnan mot dessa så 

kan hon uppfattas som manhaftig eller okvinnlig. Detsamma gäller män, bryter han 

mot normen kan han uppfattas som mesig eller omanlig. Könsstrukturerna handlar 

även om att män och kvinnor tillskrivs olika värden. Hedlin menar att i forskare talar 

om en manlig norm, mannen står som symbol för människan. Man skulle kunna tro att 

denna norm hör till det förflutna men det förekommer även nu under 2000-talet. I vårt 

språk går det att utläsa att mannen fortfarande är normen. Om inget annat angivs avses 

det vara en man. 

 

Hedlin (2006) anser att i diskussioner kring jämställdhet brukar det ofta leda in på 

frågan huruvida män och kvinnor är lika eller olika. Att det finns biologiska skillnader 

är inget tvivel om, det svåra är att avgöra vad dessa biologiska skillnader innebär. 

Hedlin betonar att dessa biologiska skillnaders samspel med miljön är komplext. Det 

faktum att det finns biologiska skillnader medför inte att beteendet är givet. Alla barn 

och vuxna utsätts för en kulturell påverkan som gör att vissa egenskaper tonas ner och 

andra förstärks, vilket beror på att människors beteenden och egenskaper är inte 

statiska. 

 

Hedlin (2006) menar att det som ses som kvinnligt i ett land behöver inte ses som 

kvinnligt i ett annat land och detsamma gäller manlighet. Genusforskning förekommer 

inom olika ämnen men det som är gemensamt för alla är att det är den kulturella 

föreställningen om kön som står i centrum. 
 

Svaleryd (2002) anser att jämställdhet är en pedagogisk fråga, det är pedagogernas 

uppgift att ge jämställda förutsättningar för pojkar och flickor. I och med att Sverige 

anses vara ett jämställt land anser Svaleryd att det är svårt att uppnå reell jämställdhet. 

Hon lyfter även frågan om att det är pedagogerna som har den största inverkan på 

barnen och därför har makt och möjlighet att kunna påverka barns åsikter i det 

pedagogiska arbetet.  
 

SOU (2004:115) skriver att om man ser jämställdhet som en pedagogisk fråga kan det 

handla om hur man som pedagog ska inverka på interaktionsmönsterna mellan flickor 

och pojkar samt mellan pedagoger och barn. Det handlar om att alla inom förskolan 

måste arbeta efter läroplanens värdegrund även om pedagogen själv inte delar dessa 

åsikter.  

 

 

 

 



 

5 

 

2.4 Genusordning och genusregim 

  
Gannerud (2001) använder sig av ett begrepp som hon kallar för genusordning för att 

förklara hur genus och kön kommer till uttryck i vårt samhälle. Denna genusordning 

har olika nivåer - symbolisk nivå, strukturell nivå och relationell nivå. Hedlin (2006) 

menar att begreppet genusordning är en ordning som särskiljer och sorterar kvinnor 

och män. Även fast man talar om en generell genusordning måste man ha i åtanke att 

våra samhällen och kulturer sällan är homogena. Det som anses vara manligt och 

kvinnligt i ett visst land kan variera när man granskar olika klasser inom landet. Det 

som anses vara kvinnligt i de högre klasserna behöver inte ses som kvinnligt bland de 

lägre klasserna. SOU (2004:115) påpekar att det är först när pedagoger blir medveten 

om genusordningen och förstår innebörden av den som de medvetet kan arbeta aktivt 

för att motverka traditionella könsmönster. Om pedagogerna inte har denna kunskap 

kan de inte påstå att de behandlar alla barn i förskolan lika.  

 

Den symboliska nivån är den första nivån och handlar om våra tankar kring hur män 

och kvinnor är och hur de ska bete sig. Den symboliska nivån kan liknas med det som 

Svaleryd (2002) skriver om. Hon anser att i våra vardagsföreställningar om hur pojkar 

och flickor är, ingår att pojkar ska vara tuffa, gilla brottningslekar och ha en hög 

ljudnivå. Flickor däremot ska vara söta och tycka om målarböcker samt fungera som en 

sorts hjälpfröken i skolan. Vi har även förväntningar på att pojkar ska ha ett större 

behov av fysisk aktivitet än flickor, detta leder ofta till att det inom förskolan och 

skolans värld är okej för pojkar att till exempel springa omkring medan flickor 

uppmanas att sitta still. Våra olika regler om hur pojkar och flickor får bete sig leder till 

att pojkarna tillåts ha huvudrollen i vår vardag. Vidare fortsätter Gannerud (2001) med 

att påpeka att det som anses som manligt och kvinnligt står i kontrast till varandra och 

dessa kontraster uppfattas ofta som naturliga eftersom att de är så djupt rotade i vårt 

kulturarv. Dessa föreställningar om hur män och kvinnor ska vara och bete sig kan 

användas för att förklara hur till exempel olika sociala aktiviteter är organiserade och 

då är vi inne på den strukturella nivån.  

 

Den strukturella nivån är den andra nivån och handlar enligt Gannerud (2001) om var 

kvinnor och män återfinns i arbetslivet samt hierarki och makt. Hedlin (2006) menar att 

det i vårt samhälle fortfarande råder att manlig verksamhet värderas högre och har även 

högre status än kvinnlig verksamhet.  

 

Enligt Gannerud (2001) handlar den relationella nivån som är den tredje och sista 

nivån om hur relationer mellan människor är organiserade, således handlar det om 

mönster i relationerna, inte om individen. Oberoende om man är man eller kvinna så 

har det individuella könet stor betydelse för hur man skapar sin identitet utifrån 

genusordningen inom den individuella nivån. Svaleryd (2002) menar att våra 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt påverkar oss att skilja människor 

åt på grund av kön. Det är på grund av vårt kön som vi uppfostras till olika sociala 

varelser med olika roller. I det sociala samspelet med andra människor upplever vi vad 

det innebär att vara flicka eller pojke. Inom skolans värld pågår denna process varje 

dag. 
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Figur 1 beskriver Ganneruds nivåer i genusordningen.  

 

Genusregim återfinns inom vare organisation och institution och har samma nivåer 

som genusordningen.  Gannerud (2001) nämner den symboliska nivån inom 

genusregimen och menar att den handlar om att det inom skolans värld finns en 

arbetsindelning som kan ses som en maktskillnad samt vad som anses vara relevant- 

och irrelevant kunskap. Ämnen som till exempel naturvetenskap och matematik anses 

ha högre status eftersom att de anses som manliga ämnen. Skolan är en 

könssegregerande arbetsplats därför att män oftast återfinns på positioner som har 

högre status än kvinnor. Att konstruera kön är en livslång process. Genusregimen inom 

skolan har stor betydelse för det dagliga arbete som lärare utför. Alla inom skolan 

påverkas av de villkor och föreställningar som karaktäriserar skolan. All undervisning 

inom skolans ramar innebär emotionellt engagemang och emotionella relationer som 

betraktas som kvinnliga. Skolan anses vara en könsneutral plats, speciellt av lärarna. 

Detta kan ha betydelse för lärares möjligheter att bli uppmärksam på skolans 

genusregim.  Skolans genusregim är mer flexibel och föränderlig än genusordningen. 

Genusregimen inom skolan kan förändras genom en medveten strävan eller att 

samhället utanför skolan förändras. Genusregimen är betydelsefull för lärare och 

elever eftersom att de möter genusregimen som en social faktor.  

3. Teoretiska perspektiv och teorier 

 
Begreppen genusordning och genusregim som ni tidigare har läst om innefattar olika 

nivåer. Till dessa nivåer finns anknytningar till olika teoretiska perspektiv som berör 

makt, identitet och lärande. Eriksons psykosociala teori återfinns främst på en 

symbolisk nivå som är den första nivån i Ganneruds genusordning men även i viss mån 

på den relationella nivån. Sociokulturell teori och det interaktionistiska perspektivet 

återfinns främst i Ganneruds tredje nivå – den relationella nivån. Den 

utvecklingsekologiska modellen hamnar på Ganneruds alla nivåer. Makt begreppet 

förekommer på alla nivåer i samhället och ses som ett centralt begrepp. 

 

3.1 Eriksons psykosociala teori 

 
Enligt Hwang och Nilsson (2006) har Erik H. Eriksons psykosociala teori åtta tydliga 

utvecklingsfaser. Erikson menade att i varje fas kan utvecklingen vara antingen bra 
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eller dålig. I alla faser ingår en konflikt eller kris som måste lösas av individen vilket 

leder till formandet av identiteten. Erikson har i de fem första faserna utgått ifrån 

Freuds teori (det psykodynamiska perspektivet) men de tre sista stadierna i Eriksons 

teori innehåller vuxentiden fram till döden. Gemensamt för alla faser är att de följer 

den psykosociala utvecklingen. Detta beror på att inom varje fas är det kopplat en viss 

mängd psykisk energi och denna psykiska energi är kopplad till ett visst organ.  

 

Den första fasen, som omfattar de första 18 månaderna, handlar enligt Hwang och 

Nilsson (2006) om tillit kontra misstro. I denna fas lär sig barnet att antingen lita på 

eller misstro omgivningens förmåga att tillfredsställa barnets grundläggande behov. 

Det centrala för barnet i denna fas är behovet av föda, värme, skydd, närhet och kontakt 

och en positiv utveckling av dessa problem bidrar till att barnet får tillit till sig själv och 

till omgivningen. 

 

Den andra fasen, som omfattar 1,5-3 års ålder handlar enligt Hwang och Nilsson 

(2006) om autonomi kontra tvivel. Här lär sig barnet att vara självständig. Blir det en 

positiv utveckling i denna fas kan barnet lita på sin egen förmåga och lägger på så sätt 

grunden till ett bra självförtroende. Barnet vågar stå upp för sig själv och sina 

handlingar. De skaffar sig ett anpassningsbart förhållningssätt till de val som man 

utsätts för i livet. Blir det däremot en negativ lösning kan det leda till att barnet 

utvecklar tvångsmässiga upprepningar, obeslutsamhet och ett överdrivet beroende. 

Detta kan i sin tur leda till att barnet utvecklar en svag vilja och kan ha svårt att skilja på 

egna och andras behov. Om barnet inte litar på sin egen förmåga kan barnet utveckla 

rädslor för sina känslor och för sin kropp. 

 

Den tredje fasen, som omfattar 3-6 år och handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om 

initiativ kontra skuld. Barnen vill efterlikna de vuxna och göra som vuxna gör. Detta 

leder ofta till att de gör sådant de inte får göra. En positiv utveckling handlar om att 

samspelet mellan barnet och den vuxna måste vara bra för att barnet ska kunna skapa 

en tilltro till sig själv att kunna ta egna initiativ. Att kunna ta egna initiativ ger aptit och 

nyfikenhet på livet. Det är i denna fas barnet upptäcker att de är flicka eller pojke och 

vilka skillnader som finns mellan könen. De prövar även på olika sociala roller och lär 

sig förstå andras. Om det blir en negativ utveckling i denna fas kan barnet känna att det 

inte duger samt känna skuld mot sig själv. Alla handlingar barnet utför skapar ångest 

då barnet känner att det handlar fel och detta kan utveckla passivitet och att barnet inte 

vågar ta egna initiativ.  

 

Den fjärde fasen, som omfattar 6-12 år handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om 

aktvitet kontra underlägsenhet. Här måste barnen få känna att de är kompetenta, de 

måste även känna att det som barnet gör duger och att de själva kan söka information 

och kunna anpassa sitt liv tillsammans med andra. En negativ utveckling leder till att 

de allt som ofta känner att de inte duger och känner att de inte klarar av saker.  

 

Den femte fasen, som omfattar 12-20 år handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om 

identitet kontra identitetsförvirring. I denna fas funderar individen ofta över vem han 

eller hon är och vem han eller hon skulle kunna vara. Här är man på väg in i 

vuxenvärlden och alla ens tidigare identiteter ska pusslas ihop. Det handlar om att den 

sexuella identiteten, yrkesidentiteten och den personliga identiteten ska träda fram och 

bilda en helhet. En positiv utveckling ter sig som sådan att individen samordnar 

tidigare erfarenheter till en stabil helhetsbild som ska fungera som en identitetsgrund 
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genom hela det vuxna livet. En negativ utveckling leder till rädsla för sig själv och 

andra och skapar problem i relationer med andra människor. Lyckas individen inte 

pussla ihop de olika identiteterna resulterar detta i revolt eller att individen utvecklar 

depression.  

 

Den sjätte fasen, som omfattar 20-40 år handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om 

närhet respektive isolering. Denna fas handlar om relationer mellan människor, att 

kunna komma en annan människa nära utan att känna rädsla över att förlora sig själv. 

För att få en positiv utveckling måste individen kunna skifta mellan ensamhet och att 

umgås med andra samtidigt som individen i bytet klarar av att hitta sig själv. En 

negativ utveckling på detta leder till isolering där individen endast har ytlig kontakt 

med andra människor. Denna fas handlar till största del om kärlek, vänskap och arbete 

och om hur individen lyckas lösa problemen som uppstår mellan dessa. 

 

Den sjunde fasen, som omfattar 40-60 år handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om 

generativitet och stagnation. Här vill individen skapa bra uppväxtvillkor för sina barn. 

Man står längst fram och bär huvudansvaret. Om individen hamnar i stagnation anser 

individen att det inte händer någonting kul i livet längre och på grund av detta hamnar 

personen i en medelålderskris. Här blickar individen tillbaka på de drömmar han eller 

hon hade och jämför dessa med hur det blev. Man inser inte att det inte är för sent att 

ändra på saker och ting. Det som kan utlösa detta kan vara att ens föräldrar dör eller att 

barnen flyttar hemifrån.  

 

Den åttonde och sista fasen i Eriksons psykosociala teori omfattar 60 år fram till döden 

och handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om integritet kontra förtvivlan. 

Integration står för att individen accepterar det liv som han eller hon har levt hittills och 

ser sig själv som en del av någonting större där kommande generationer ingår. Känner 

individen däremot förtvivlan står det för att individen inte kan acceptera vissa val han 

eller hon har gjort och förfärar döden. 

 

I förskolan går barnet igenom faserna 1-3 och detta innebär att barnet måste få de 

primära behoven tillgodosedda för att kunna utveckla tilltro till omgivningen. Barnet 

utvecklar sin självständighet och pedagogens roll blir att stötta barnet så att barnet kan 

utveckla en tilltro till sig själv och få ett bra självförtroende. Samspelet mellan barnet 

och pedagogen måste fungera väl för att barnet ska kunna utveckla en tilltro till själv 

och våga ta egna initiativ. 

 

3.2 Identitet 
 

Vi kommer att nämna en teori om hur identiteten utvecklas där vi kommer att utifrån 

Erik H. Eriksons teori.  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2006) var Erikson en föregångare till 

identitetsforskningen. För Erikson var sökandet efter identitet ett grundläggande 

behov, han menade att identitet är en subjektiv upplevelse – varför är jag, jag. Denna 

subjektiva upplevelse består av tre delaspekter: biologisk, psykologisk och social. Den 

biologiska identiteten är förknippad med vårt kön, utseende och kroppsuppfattning. 

Den psykologiska delen innefattar känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer 

och den sociala delen handlar om miljöns påverkan för identiteten. När barnet 
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utvecklar dessa tre delar är det främst viktiga personer runtomkring barnet som 

förmedlar denna bild av identiteten. Senare kan barnet identifiera sig med andra men 

identiteten består fortfarande av olika identitetsbilder som inte har pusslats ihop. När 

individen hamnar i tonåren tar individen ställning till dessa bilder, vissa av bilderna 

behåller individen medan individen gör sig av med de bilder individen inte tycker 

stämmer överens med den han eller hon är. Att släppa dessa bilder kan ge uttryck för en 

känsla av saknad men är nödvändig för att individen ska kunna uppnå en självständig 

identitet. 

 

3.3 Sociokulturell teori 

 
Strandberg (2006) menar att Vygotskijs syn på social kompetens handlar om alla 

barnets förmågor (intellektuella, emotionella, sociala och existentiella). Redan från 

födseln är de flesta barn socialt kompetenta och från första stund handlar barnets 

förhållande till sig själv om relationer med andra människor. Samspel med andra är 

själva grundstenen för lärande och utveckling. Genom sociala interaktioner skaffar sig 

barnet kompetens samt den språkliga förmågan. Språket har en väldigt viktig roll för 

barnet eftersom språket är ett socialt verktyg. Från början är språket en kommunikativ 

och social funktion för att sedan övergå till att ha en individuell och intellektuell 

funktion. När vi interagerar med andra människor skaffar vi oss stoff som ligger till 

grund för våra inre samtal – tänkande. Genom växling mellan yttre och inre aktivitet 

skaffar sig barnet språkliga verktyg som de sedan omvandlar till ett eget register. 

Vygotskij kallar detta för barnets inre prat med sig själv. Sandbergs tolkning av 

Vygotskijs tankar är att han såg tänkandet som någonting socialt. Om pedagogerna 

inom förskolan skapar många samspel mellan vuxna och barn kommer förskolan att 

skapa en stabil grundsten för barnets lärande och utveckling. För att kunna uppnå ett 

visst beteende hos barn bör pedagogen själv leva som han eller hon lär. Interaktion med 

andra människor lägger även grunden för intellektuell utveckling.  

 

Säljö (2005) anser att för att vi ska kunna bli sociokulturella varelser måste vi kunna 

kommunicera och därför har språket den största avgörande delen för vår utveckling. 

Genom att kommunicera kan vi påverka både oss själva och andra människor i etik och 

moral. Genom kommunikation utbyts kunskap, detta kan vara på gott och ont. Säljö 

menar att de sätt som vi agerar på, samtalar, tänker och hur vi uppfattar omgivningen 

inte handlar om mänskliga instinkter utan är formade av sociala och kulturella 

upplevelser. Det är människan i sig som skapar sin verklighet och genom den utvecklas 

hon och lär. Strandberg (2006) och Säljö (2005) delar samma uppfattning om 

Vygotskijs tankar om att barnet redan vid födseln kommunicerar med sin omgivning 

men behöver social kontakt för att kunna samspela och utvecklas med andra. Sandberg 

(2006) anser att det är föräldrarna som bjuder in barnet till det första sociala samspelet 

och pratar med barnet därför att det är meningsfullt inte för att lära dem att prata. ”På 

det här viset skapas en socio-kulturell kontext av praktisk – kommunikativ art, där 

barnet blir en fullvärdig deltagare i en aktivitet där man praktiserar avancerat språk 

(Sandberg, 2006, s.50). Barnet lär sig hur man gör när man samspelar och använder 

dessa metoder genom imitation. Vid samspel med andra får barnet tillgång till 

modeller och metoder för att kunna imitera hur man gör.  

 

Precis som Hedlin (2006) menar Säljö (2005) att samspelet mellan barn och vuxna i 

olika kulturer skiljer sig från varandra och att man i olika kulturer har olika 
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förväntningar på barnet och på hur det ska bete sig, beroende på om barnet är pojke 

eller flicka. Dysthe (2003) och Säljö (2005) är båda överens om att kommunikation är 

den avgörande delen för utveckling och lärande. Därmed menar Dysthe (2003) att 

språket blir ett centralt tema oavsett vad ämnets innehåll är. Finns det en väl 

fungerande kommunikation mellan parterna är chansen stor att ett bra lärande kan ske. 

Säljö (2005) anser att vår kropp är förutsättningen för att vi ska kunna samspela och 

lära av vår omgivning men den avgörande förutsättningen är att lärande och utveckling 

sker i samspel med andra.  Det finns mängder av olika intryck som barnet tar in men 

genom kommunikation med andra lär sig barnet att sålla bort sådant som inte är viktig 

information. I barnets tidiga år är det familjen eller de människor runtomkring, som 

barnet har en emotionell relation till, som har den största inverkan på lärandet. Här lär 

sig barnet hur det ska gå tillväga för att bli en socialt fungerande varelse. När barnet 

börjar skolan ser villkoren för lärande annorlunda ut. Sättet på hur barnet kommer i 

kontakt med kunskap skiljer sig från hemmet. I skolan lär sig barnet genom att 

observera, delta i aktiviteter och härma. Alla handlingar och situationer som vi hamnar 

i måste relateras till andra sammanhang eller erfarenheter, vi bestämmer hur vi ska 

agera utifrån den pågående situationen.    

 

Säljö (2005) och Strandberg (2006) anser att artefakter är viktiga inslag för lärande och 

viktiga verktyg för att människan ska kunna fungera. Genom olika artefakter kan vi 

hantera problemsituationer som annars vore omöjliga. Säljö (2005) menar att detta är 

det mest framträdande draget i det sociokulturella perspektivet. Vid användandet av 

artefakter utvecklar människan nya intellektuella kunskaper som hon sedan kan 

använda i olika sociala samspel. Alla artefakter som finns i vår omgivning är sociala 

eftersom människan kan hämta information från dem. Om man är intresserad av att 

forska kring hur människan utvecklas i samspel med omgivningen kan man inte bortse 

från de olika artefakterna som finns runtomkring, eftersom dessa har så stor inverkan 

på oss. Utan artefakter skulle människan vara en hjälplös individ som berövats sina 

sociokulturella resurser. Dysthe (2003) och Säljö (2005) menar att alla de kunskaper, 

erfarenheter, insikter och artefakter som vi har, har gått vidare från generation till 

generation och därmed är kunskap en historiskt och kulturell kontext. 

 

I förskolan är det viktigt att pedagogen samspelar med barnet så att barnet kan bli en 

fullvärdig deltagare i vardagen där språk utövas. Det är via imitation som barnet lär sig 

hur man samspelar med omgivningen. Kommunikation mellan pedagogen och barnet 

är en förutsättning för att lärande ska ske. Förskolan skiljer sig från hemmet gällande 

kunskapshämtning. I förskolan lär sig barnet genom observation, deltagande i 

aktiviteter och genom imitation. I förskolan finns mycket olika artefakter vilka barnet 

utvecklar nya intellektuella kunskaper från som barnet sedan kan använda i lika sociala 

samspel.  

 

3.4 Det interaktionistiska perspektivet 
 

Enligt Hwang och Nilsson (2006) innebär det interaktionistiska perspektivet hur vi 

människor gör när vi tolkar budskap, relationer och situationer. För att detta ska kunna 

ske måste vi människor hitta gemensamma uppfattningar inom det sociala samspelet. 

Hwang och Nilsson menar att det är i gemenskap med andra som människan blir en 

social varelse. Individen är en förutsättning för samhället och tvärtom. I det 

interaktionistiska perspektivet är inte människan styrd av inre drivkrafter, utan utgår 
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ifrån handlingar i samspel med andra när de försöker beskriva individen. Att ingå i en 

grupp är viktigt för att människan ska kunna utveckla sin självbild och jaguppfattning.  

 

Hwang och Nilssons (2006) tolkning av George Herbert Meads interaktionistiska 

perspektiv är att han var intresserad av hur barn utvecklar en medvetenhet om sig själv 

– jagmedvetande. Mead ansåg att i samspelet med andra sker den sociala och den 

personliga utvecklingen. För Mead var gester viktiga inslag i interaktioner med andra. 

Han menade att när en gest betyder lika för båda parter blir det en viktig symbol för 

båda parter. För att vi ska kunna bli medveten om oss själva måste vi göra oss själva till 

ett objekt. För att kunna göra sig själv till ett objekt måste individen se sig själv med 

andras ögon. Individen måste gå utanför sig själv och inta den andre personens roll för 

att kunna förstå deras syn på en själv. Genom att gå in i andra roller tar barnen över den 

andre personens förhållningssätt och gör dessa förhållningssätt till sina egna. I det nära 

samspelet med personer i barnets omgivning är det främst föräldrarna som tillskriver 

barnet sin första identitet. De vuxnas uppgift under barnets första år är att tillskriva 

positiva attityder till barnet så att barnet ska kunna utveckla en positiv jaguppfattning. 

Ju äldre barnet blir, blir fler personer viktiga för barnets identitetsutveckling. 

Samhällets attityder binds samman med omgivningens attityder. När detta sker uppstår 

det som Mead kallar för den generaliserande andre. Jaget har Mead delat in i två delar 

som består av subjektsjag och objektsjag. Dessa två objekt utvecklas samtidigt i 

samspel med att barnet utvecklar jaget. Objektsjaget står för andra människors 

förhållningssätt om regler, normer och värden som barnet har gjort till sitt eget genom 

att gå in i andra roller. Subjektsjaget fungerar som en befriare och skyddar barnet mot 

att vara beroende av andras synpunkter så att barnet ska kunna ta egna initiativ. Enligt 

Mead är självuppfattning och medvetande sociala processer och man måste ständigt 

befinna sig i ett samspel med andra.  

 

Det är viktigt att barnet känner gemenskap med andra på förskolan för att kunna bli en 

social varelse och kunna utveckla en positiv självbild och jaguppfattning. Pedagogens 

roll är att tillskriva barnet positiva attityder, regler och normer som är viktiga inslag för 

barnets identitetsutveckling.  

 

3.5 Den utvecklingsekologiska modellen 
 

Enligt Hwang och Nilsson (2006) var Urie Bronfenbrenner en psykolog som 

intresserade sig för relationen mellan individ och samhälle. Han utvecklade den 

utvecklingsekologiska modellen för att kunna förklara kopplingarna mellan individ 

och samhälle. Hans modell består av fyra system på olika nivåer. Mikro, meso, exo och 

makro.  

Hwang och Nilsson (2006) tolkar Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska modell 

och utifrån hans teori består modellen av olika system. Det första steget i hans modell, 

som Bronfenbrenner kallade för mikrosystemet, består av barnets närmaste omgivning 

(föräldrar, syskon och andra). Detta system måste vara i balans för att barnet ska må 

bra. Ju äldre barnet blir så blir även andra mikromiljöer viktiga, så som förskolan och 

kompisar. Barnets register av roller ökar i samband med sociala aktiviteter.  
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Hwang och Nilsson (2006) skriver att ”Mesosystemet utgörs av kopplingar och 

förhållanden mellan de olika mikrosystemen, det är alltså ett system av delsystem” 

(s.53). Bronfenbrenner menade att för att eleven ska fungera i skolan måste även 

familje- och kamratrelationerna fungera, därför är det viktigt att mikrosystemen står i 

kontakt med varandra. För barnet är det gynnsamt om föräldrarna intresserar sig i 

barnets förskola, för det gynnar barnet. Detta eftersom att de i de olika mikrosystemen 

ingår olika normer och då kan det lättare stämma bättre överens.  

Exosystemet, handlar enligt Hwang och Nilsson (2006) om miljöer som inte har 

direktpåverkan på individen, men som har en indirekt påverkan då det gäller relationer 

och aktiviteter som ligger i barnets närmiljö. Det som händer inom individens närmiljö 

kan indirekt påverka barnet. Till exempel om det händer någonting på föräldrarnas 

arbete påverkar det indirekt barnet.  

Hwang och Nilsson (2006) menar att den sista nivån handlar om de allmänna dragen i 

vårt samhälle, vi är alltså inne på makrosystemet. Allt som händer i samhället påverkar 

barnets situationer och erfarenheter.  

Förutom dessa fyra system finns det i Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska 

modell ytterligare en dimension som han kallade för kronosystemet. Kronosystemet 

handlar om tid och innebär att både miljön och individen kan förändras. Dessa 

förändringar kan ske hos individen eller i omgivningen.      

I förskolan är det viktigt att det sociala samspelet mellan föräldrar och förskola 

fungerar väl samt att relationen mellan barnet och barnets vänner är fungerande. Detta 

krävs för att barnet ska må bra.  

 

3.6 Makt 
 

Engelstad (2006) definierar makt som något som yttrar sig i härskartekniker, 

hierarkier, lagstiftning, målstyrning och organisationsutveckling. En kort beskrivning 

av ordet makt kan betyda att makt är en förmåga för att få någonting att ske, att uträtta 

en social förändring. Makt finns således i hela vårt samhälle. Foucault (2008) menar att 

det finns många olika former av makt. Makt kan handla om dominans och 

underordning som kan fungera både lokalt och regionalt och som är heterogena. I 

samhället utövas inte bara en makt utan olika former av makt binds samman och 

tillsammans bildar de en hierarki, men förblir ändå specifika. Engelstad (2006) menar 

att vi i vårt svenska samhälle ofta talar om makten och makthavarna. På så sätt har vi 

förtingligat maktförhållanden som att det skulle vara någon form av fenomen, vilket 

det inte är. Maktförhållandena i vårt samhälle är splittrade och fördelade på många 

olika organisationer och personer.  

 

Engelstad (2006) anser att om man inom en organisation sitter på en maktposition 

måste man handla utifrån normer, resurser och givna roller. I alla organisationer är 

maktfördelningen ständigt i förändring och för att kunna utöva makt krävs ledarskap. 

Den som är underordnad makt har förväntningar på den som erhåller makt, att 

personen med makt ska fungera som ledare. Detta innebär att personen med makt har 

rättighet att utöva sin resurs, i detta fall makten. Makt är inte oföränderlig utan 

påverkas av hur den används. Den som utövar makt kan förlora sin makt om den är 

passiv i sitt agerande. Engelstad lyfter fram Weber i sin bok som menar att om 
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maktutövaren har en stark auktoritet behöver den inte ge utlopp för sina önskningar 

eftersom att de som är underordnade makten kommer att försöka uppfylla det som 

auktoriteten önskar. ”Den som skall utöva makt måste också besitta kunskap, både om 

det område där makten utövas och om hur maktens mekanismer fungerar”. (Engelstad, 

2005, s.73). Säljö (2005) anser att den som äger kunskap får en högre maktstatus och 

därmed är den som inte har kunskap beroende av den andra. Kunskapsbäraren får 

maktstatus vilket ger privilegier av olika slag. Engelstad (2006) menar att makt handlar 

om att vi får andra människor att göra sådant som de annars inte skulle ha gjort. Vi 

utövar makt på andra när vi vill att de ska bete sig på ett visst sätt. Vid utövandet av 

makt krävs en tydlig kommunikation så att den andra parten förstår, 

övertalningsförmåga samt att man kan redogöra för varför det är så viktigt. Vår status i 

samhället ger oss kontroll till att kunna kontrollera andra. 

 

Foucault (2008) hävdar att makt huvudsakligen handlar om formeln ”du skall icke” 

men menar att vi måste komma bort från denna formel. Istället anser han att vi måste 

hitta en annan maktföreställning som hjälper oss att förstå hur relationer mellan 

människor och makt fungerar. När vi reflekterar över makten i vårt samhälle utgår vi 

oftast från ett juridiskt tänkesätt – var finns makt och vem har makt? Vi fokuserar på 

regler och förbud när vi reflekterar över makt enligt Foucault. Engelstad (2006) anser 

att Makt utövas av olika organisationer såsom skolan. Skolan måste följa läroplaner 

som är en form av makt samt se till att eleven skaffar sig kunskaper och tillämpar sig 

skolans värderingar. Enligt Foucault (2008) samlar skolan många elever och här gäller 

det att läraren uträttar en individualisering av makten. Läraren ges en roll i hur den ska 

vara och bete sig i skolan. Läraren är den som har makten över eleverna i skolan och 

kan kontrollera så att eleven uppnår de mål som läraren har i åtanke. Som lärare har 

man makt över att kontrollera att eleverna gör det de ska. Detta kallar Foucault för att 

makten individualiseras.  

 

Connell (2002) anser att makt är en del av genussystemet. I kvinnorörelsen var detta ett 

centralt begrepp då de ansåg att mannen var den som härskade över könsklassen. 

Ytterligare en viktig del av genussystemet är makt som utövas via institutioner.  

4. Pedagogisk dokumentation 

 
Enligt Lenz Taguchi (1997) utvecklades pedagogisk dokumentation på Reggio Emilia 

förskolor i Italien. Hon anser att pedagogisk dokumentation ska ses som ett 

arbetsverktyg inte som en förändring från ett arbetssätt till ett annat. Dokumentationen 

ska vara ett ständigt pågående förändringsarbete inom förskolan och ge pedagogerna 

information om vart de befinner sig i den pedagogiska verksamheten och hur de ska 

uppnå målen. När man arbetar med pedagogisk dokumentation ska man inte ”följa 

efter barnet” utan gå sida vid sida tillsammans med barnet, vilket egentligen innebär att 

pedagogen måste ligga steget före. Ansvaret med förändringsarbetet ligger hos 

pedagogen och det är pedagogens uppgift att aktivt arbeta med detta. Inom 

förändringsarbetet ses båda parter (pedagogen och barnet) som aktiva subjekt. 

Dokumentationen ger svar på barns läroprocesser vilket också innebär att pedagogen 

själv går in i en läroprocess. Med pedagogisk dokumentation kan pedagogerna få svar 

på de didaktiska frågorna - vad, hur, när och varför.  

 

Lenz Taguchi (1997) menar att när pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation 
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krävs ett gemensamt reflektionsarbete mellan alla parter (mellan barnen, mellan 

pedagoger, mellan familjen och mellan förskolan) och det krävs att alla parter strävar åt 

samma håll. Den barnsyn som pedagogen har återspeglas i det sätt pedagogen väljer att 

dokumentera. Avsikten med dokumentationen är att synliggöra sin egen barnsyn så att 

man som pedagog ska kunna förändra sitt förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation 

skapar möjligheter för barnen att själva kunna ta makten för sitt eget lärande. När 

pedagogen använder sig av pedagogisk dokumentation och dokumenterar vad barnen 

gör, vad de säger och vad de ger uttryck för kan pedagogen lära sig hur barnen 

upplever, förstår och uttrycker omvärlden. Lenz Taguchi menar att barnet ska ses som 

subjekt och inte som ett objekt. Med subjekt menar hon att barnet ska få ta ansvar för 

sina egna tankar. Pedagogisk dokumentation kan ses som ett förhållningssätt och en 

kommunikation. Med hjälp av till exempel bilder kan barnen berätta för pedagogen 

vad de har lärt sig. På så sätt kommunicerar barnen sina erfarenheter och tankar till 

pedagogen så att pedagogen i sin tur kan kommunicera tillbaka till barnet. Med hjälp 

av bilderna som barnet målat kan pedagogen sedan kommunicera barnets tankar vidare 

till andra kollegor eller barnets föräldrar. I detta steg kan pedagogen själv bli 

uppmärksam på sina egna tankar och erfarenheter kring barnens lärande.  

 

Åberg (2005) anser att med hjälp av dokumentation kan pedagogen förstå världen på 

många olika sätt samt göra lyssnandet synligt så att alla inom verksamheten får 

möjlighet att känna delaktighet. Med den pedagogiska dokumentationens hjälp kan 

pedagoger uppfatta vad det är barnen försöker förstå och på så sätt kan dem utmana 

barnens tankar vidare och tillsammans leta efter information. Vid användandet av 

observation i en pedagogisk dokumentation är det viktigt att pedagogen lägger fokus 

på barnets styrkor, intressen och förmågor. Syftet med observation är att öka den 

gemensamma förståelsen för hur barnen gör för att hitta kunskapen till att förstå 

omvärlden samt att observationer är till för att väcka frågor som man som pedagog vill 

veta mer om. Dessa frågor ska fungera som utgångspunkt när pedagogen väljer ut vad 

som ska dokumenteras. Åberg menar att det som dokumenteras ska fungera som ett 

underlag för en gemensam reflektion tillsammans med kollegor. Reflektionerna leder 

till att pedagoger kan skapa skillnader i barns läroprocesser. Reflektionerna ska 

användas som förutsättning till hur pedagogen ska kunna utmana barns tankar vidare. 

Det är viktigt att pedagogen reflekterar tillsammans med sina kollegor över 

dokumentationen eftersom ”min sanning” inte är hela sanningen utan bara en tolkning 

av en händelse. En dokumentation bör ses med flera olika ögon, därför att alla barn har 

rätt till att förstås på flera olika sätt. Dahlberg (2002) beskriver pedagogisk 

dokumentation som något som kan bidra till att pedagoger får en fördjupad 

självreflektion och säga dem något om hur de har konstruerat sig själva som pedagoger 

eftersom dokumentationen hjälper dem att berätta en historia om dem själva. 

5. Tidigare forskning 

5.1 Hur pedagoger bemöter flickor och pojkar 
 

Wahlström (2003) skriver om ett projekt som utfördes på en förskola som hette 

”Tittmyran”. Detta projekt gick ut på att förskollärarna ville ta reda på hur de bemötte 

barnen. De ansåg att de behandlade pojkar och flickor lika. För att ta reda på resultatet 

använde sig förskollärarna av dokumentation genom filmning. Det inspelade 

materialet analyserades med hjälp av forskare. Wahlström menar att i början av 
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projektet använde sig pedagogerna av observation genom papper, penna och 

bandspelare. Men det visade sig att de inte fick med allt som hände så de valde att 

använda sig av en filmkamera. När pedagogerna analyserade de första inspelningarna 

såg de snälla flickor och bråkiga pojkar. Desto mer pedagogerna analyserade såg de att 

barnens agerande berodde på pedagogens beteende. Pedagogerna valde att byta fokus, 

från att filma barnen till att filma sig själva i pedagogrollen.  

 

Vi kommer här ta upp ett exempel från deras dokumentation som handlar om en 

måltidssituation. Enligt Wahlström (2003) var det flickorna som serverade och 

skickade saker till pojkarna under hela måltiden. Pojkarna behövde bara utrycka sig 

”öh” för att få saker skickade till sig. I denna matsituation övade flickorna upp sin 

lyhördhet istället för att tänka på sina egna behov och blev på så sätt hjälpfröknar. Vid 

matbordet var det pojkarna som hade huvudrollen. De styrde samtalsämnena och hade 

en högljudd nivå. Genom inspelningen såg pedagogerna att de gav sin fulla 

uppmärksamhet till pojkarna. Wahlström menar att det är ett effektivt sätt att få lugn 

omkring sig - på flickornas bekostnad. Pojkarna fick höra tillrättavisningar i form av 

korta, avhuggna meningar medan flickorna fick höra långa meningar och hur duktiga 

de var. Till slut insåg pedagogerna på förskolan ”Tittmyran” att det var de som skapade 

skillnaderna mellan barnen, det är inte barnen som bär skulden.  

 

Wahlström (2003) insåg att de under projektet kom fram till att de gav barnen olika 

roller och detta är några av de roller som pedagogerna uppmärksammade: Flickor vill 

gärna leka nära vuxna, de ska fungera som en ”bromskloss”, de tränas till att vara 

försiktiga och anpassa sig till situationerna. Flickor tar inte gärna egna initiativ, utan 

agerar passivt och är aldrig huvudpersoner. Pojkar däremot leker långt ifrån de vuxna 

och intar ofta en ledarroll. De får mycket negativ uppmärksamhet och agerar direkt vid 

konflikter.  

 

5.2 Hur flickor och pojkar gör maskuliniteter och femininiteter  
 

Öqvist (2009) har i sin avhandling ”Skolvardagens genusdramaturgi” forskat i hur 

maskuliniteter och femininiteter görs i förhållande till varandra inom skolans ramar. 

För hennes studie valde hon ut tre olika klasser i år 5. Öqvist kom fram till att pojkar 

ofta är mer aktiva och stökigare än flickor. Pojkarna har en mer stöddig attityd, där det 

inte ingår att prata om kärlek och känslor. Det visade sig även att pojkarna använde sig 

av ord som hora, kärring och surfitta när någon pojke använde sig av något avvikande 

beteende. När pojkarna använde sig av dessa ord i klassrummet var det för att pojkarna 

ville försöka återta kontrollen och reglera genusordningen eftersom att klassrummet 

anses vara flickornas område. Enligt normen ska flickor prestera bra i skolan och på så 

sätt blir de överordnade pojkarna vilket pojkarna har svårt att acceptera. Därför 

använder pojkarna dessa ord för att försöka få tillbaka kontrollen och återta 

överordningen från flickorna. Öqvist ansåg att de genom orden lyckades justera 

genusordningen för en stund.  

 

Enligt Öqvist (2009) ger flickorna överlag ett lugnare intryck och vissa syns mer än 

andra. Flickorna pratar gärna öppet om kärlek och känslor och dömer gärna ut andra  

flickor på grund av kläder och det rådande ideal om hur man ska se ut som flicka. 

Bland flickorna synliggjorde Öqvist två femininitetrar: De tuffa och de töntiga. De 

töntiga flickorna i klassen gör motstånd mot den rådande femininiteten medan de tuffa 
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flickorna hedrar den. Öqvist såg inte några uttalande grupperingar bland pojkarna. 

Flickornas och pojkarnas beteenden anser hon vara en mall över hur vi ska vara. Att 

göra kön förekom under hela skoldagen.  

 

5.3 Språkets betydelse för könsidentiteten 
 

Davies (2008) skriver att språket har en viktig del för att barnet ska kunna bli 

medlemmar i samhället. Språket ger barnet verktyg för att skapa sin identitet i relation 

till andra. Genom språket lär sig barn könskoderna vilka står i relation till andra. Med 

språket kommer begränsningar på hur man får vara beroende på kön. När vuxna 

samtalar med barn anser Davies att vuxna för in barnen i en social ordning. Vuxna lär 

barnen om hur de ska använda språket på rätt sätt och på så sätt blir språket en 

bekräftning om att de vuxnas tankesätt om vad man bör veta. (Waksler i Davies, 2008) 

Till det man bör veta hör att det finns två kön och därför måste barnen kunna urskilja 

hon och han även fast det bara handlar om en nätt och jämnt nästan osynlig fysisk 

skillnad. De fysiska skillnaderna handlar, förutom om vårt biologiska kön, om till 

exempel kläder och val av aktiviteter. Detta innebär att det inte anses okej att en pojke 

bär en rosa tröja. Språket vuxna använder sig av tillsammans med barn illustrerar en 

makt. Barn talar inte på samma sätt med vuxna som med sina kamrater. Samtalet 

mellan kamrater handlar inte om vuxenvärlden men vuxenvärlden finns inbyggd i 

språket. Davies menar att genom språket konstrueras barnet som flicka eller pojke.  

 

Davies (2008) skriver att hon ofta hör föräldrar beklaga sig över att deras dotter alltid 

vill ha en klänning på sig, eller så beklagar de sig för att deras son uppvisar ett 

aggressivt beteende. Trots att föräldrarna har försökt att motarbeta detta och lära sina 

döttrar att ta för sig och sönerna att vara lågmälda. Föräldrarna skyller på att det är 

genetiskt därför ställer sig Davies frågan (med en ironiskt ton) ”Hur ska man annars 

förklara att föräldrar som anses allsmäktiga ha så lite inflytande?” (s.16) 
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6. Syfte  
 

Vårt syfte är att beskriva förskollärares arbete för jämställdhet i förskolan.  

Avgränsning och precision  

Arbetet avgränsas och riktas in mot följande huvudfrågeställningar. 

1. Vilken innebörd lägger förskollärarna i begreppet jämställdhet? 

2. Vilken/vilka eventuella teoretiska perspektiv har förskollärare till grund för sitt 

jämställdhetsarbete? 
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7. Metod 
 

I kapitlet metod kommer vi kortfattat att redogöra för vår valda metod i denna studie 

där vi kommer att behandla den kvalitativa intervjumetoden. Vi kommer även att 

beskriva hur vi har gjort vår insamling av material och vårt urval av 

undersökningspersoner. Vi kommer också att ta upp om de etiska riktlinjernas 

betydelse, som vi följt under arbetets gång samt hur vi har genomfört studien och hur vi 

har bearbetat och analyserat vårt material. 

  

7.1 Vad som karaktäriserar en kvalitativ metod 
 

Bogdan och Biklen (1982) nämner fem punkter som karaktäriserar den kvalitativa 

metoden.  

 

1. Kvalitativa studier har den naturliga miljön som informationskälla och den som 

genomför studien är huvudinstrumentet. 

 

2.  De menar att kvalitativa studier är deskriptiva det vill säga beskrivande.  

 

3. Vår första forskningsfråga kan kopplas till Bogdan och Biklens tredje punkt som 

innebär att begreppets innebörd är av central betydelse. Det emiska perspektivet 

ställs i förgrunden och den som utför studien försöker förstå de fenomen som 

studeras i termer av informanternas tankar, intentioner och känslor.  

 

4. Denna punkt, som kan kopplas till vår andra forskningsfråga, står för att man är 

mer intresserad av processen än för utfallet och produkten. Vi är i och för sig enligt 

vår andra forskningsfråga intresserade av arbetets utfall. Detta kan dock också ses 

som en del av processen då utfallet ligger till grund för forskningsfrågan.  

 

5. Den sista punkten innebär att den som utför studien tillämpar kvalitativ metod och 

tenderar att analysera sin information induktivt. Med induktivt menas 

upptäckandets väg från empirin (från förhållanden i verkligheten) till teori. I vårt 

fall söker vi efter mönster i intervjumaterialet.  

 

7.2 Val av informationshämtande metoder 
 

Trost (2005) redogör för två olika intervjumetoder, den kvantitativa- och den 

kvalitativa intervjun. Vid användning av den kvantitativa metoden vill man redogöra 

för hur ofta, hur mycket eller hur många. Trost beskriver den kvalitativa 

intervjumetoden som en metod för att hitta mönster och försöka se den intervjuades 

verklighet, för att sedan kunna analysera det nämnda i ett teoretiskt perspektiv och ur 

den givna situationen. Trost menar att i kvalitativa intervjuer ställer man enkla frågor 

men får i sin tur innehållsrika svar, vilket innebär att man har tillgång till ett rikt 

material efter intervjuerna. ”Om jag […] är intresserad av att t.ex. försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig” (Trost 2005, s.14). 
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Patel och Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ intervju är båda parter medskapare 

i samtalet men det som skiljer dem åt är att intervjuaren genomför samtalet för att 

undersöka ett specifikt syfte. Intervjuaren bör i den kvalitativa intervjun hjälpa 

personen som blir intervjuad att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande 

resonemang. Det är viktigt att intervjuaren samtalar med intervju personen så att den 

som blir intervjuad inte känner sig hämmad. Vid en intervju anser Patel och Davidsson 

att det är viktigt att intervjuaren är förberedd och har läst på om problemområdet. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) inriktar sig den kvalitativa intervjun på den 

intervjuades subjektiva tankar och erfarenheter kring ett fenomen utan teoretiska 

anknytningar. Kvale och Brinkmann beskriver intervjuguiden som ett manus som ska 

följas vid intervjun. Detta manus ger vägledning, stöd och struktur åt intervjun. 

Intervjuguiden kan utformas och innehålla olika många frågor. Men det viktigaste av 

allt enligt Kvale och Brinkmann är att intervjuguiden knyter an till syftet och 

forskningsfrågorna.  

 

Trost (2005) nämner standardisering och med standardisering menar Trost saknaden 

av variation. Situationen är samma för alla intervjuade och den som intervjuar läser 

upp frågorna så som de är formulerade och i rätt ordning. Men i en låg grad av 

standardisering anpassar intervjuaren sig efter den intervjuades språkbruk och frågorna 

anpassas efter situationen. Den som blir intervjuad styr hur intervjun utvecklas och 

följdfrågor anpassas efter den intervjuades svar. Använder man sig av låg 

standardisering är variationsmöjligheterna stora.  

 

Trost (2005) anser att vid intervjuer ska intervjuaren försöka få svar på frågan hur och 

inte på frågan varför. Det är intervjuarens uppgift att försöka förstå den intervjuades 

känslor och tankar. I en intervju är det bra om den som blir intervjuad uppfattar 

intervjun som ett samtal men Trost påpekar att den som intervjuar inte får uppfatta 

intervjun som ett samtal. Den som blir intervjuad utbyter sina tankar och känslor inför 

ett fenomen medan intervjuaren är den som ställer frågorna och vill få reda på den 

intervjuades åsikter utan att dela med sig av sina egna. Kvale och Brinkmann (2009) 

förespråkar vikten av att ha en samtalande intervju. De menar att forskningsintervjun 

är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt 

intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en 

dialog. I dialogen med förskolläraren blir pedagogen också tvungen att reflektera över 

sitt arbete vilket hjälper dem att få kontroll och få mer insikt i sin lärandeprocess 

 

Enligt Backman (1998) passar den kvalitativa intervjumetoden bättre när man vill veta 

hur individen tolkar och formar sin verklighet. Eftersom vi vill beskriva förskollärares 

tankar kring hur de uppnår jämställdhet i förskolan anser vi att den kvalitativa 

intervjumetoden passar för vår studie.  

 

7.3 Undersökningspersoner 

 
De personer vi har valt att intervjua är fem verksamma förskollärare på fem olika 

förskolor i en kommun i norrbotten. Förskollärarnas barngrupp består av barn från 1 till 

och med 5 år. Fyra av förskolorna är kommunala förskolor och en förskola är ett 

föräldrakooperativ. Vi har valt att intervjua förskollärare med olika lång 

arbetslivserfarenhet eftersom vi vill se hur en person som har arbetat en längre tid 
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tänker kring jämställdhet och hur en ny examinerad förskollärare ser på ämnet. Alla 

våra intervjupersoner är kvinnor i ålder mellan 25-55 år.  Vi hade gärna sett en manlig 

undersökningsperson men vi fick inte tag på någon manlig förskollärare.  

 

Eftersom vårt kommande yrke är förskollärare har vi valt att undersöka verksamma 

förskollärares uppfattningar om jämställdhet och därför har vi gjort ett urval att inte 

intervjua barnskötare, eftersom att de saknar den pedagogiska delen. 

 

7.4 Etiska riktlinjer 

 
Vi har i denna studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa 

riktlinjer ska följas genom hela studien. Vi kommer här att ge en beskrivning på dessa 

principer.  

 

- Informationskrav. De personer som ska delta i studien bör informeras om studiens 

syfte. All information ska ges som kan tänkas påverka informanternas villighet 

eller ovillighet att delta. Det ska ges information om alla villkor som gäller för de 

som deltar samt att hur och var resultatet ska redovisas.  

 

- Samtyckeskravet. Allt deltagande är frivilligt och ingen kan tvingas till att delta. 

Informanterna bestämmer själva om hur länge och på vilka villkor de deltar. 

Informanterna ska kunna avbryta sin medverkan när de vill utan negativa följder. 

Beroendeförhållanden bör inte förekomma mellan de som utför studien och 

informanterna. 

 

- Konfidentialitetskravet. Uppgifter om informanterna ska hållas konfidentiella. 

Dessa uppgifter ska förvaras så att ingen annan förutom personerna som utför 

studien kan ta del av dem. Informanterna ska inte gå att identifieras av obehöriga. 

Allt som kan avslöja personens identitet ska tas bort. Personerna i vår studie samt 

förskolorna där vi har gjort våra intervjuer i kommer att vara anonyma. 

 

- Nyttjandekravet. Uppgifterna för studien får endast användas för studiens ändamål 

och får inte säljas.   

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att om man har höga etiska krav kan studien uppnå 

en hög kvalité.  Det är viktigt att ha ett professionellt förhållningsätt och att försöka 

hålla sig opartisk. Vi har under denna studie försökt följa 

Humanistiska–samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer.   

 

7.5 Genomförande 
 

Innan intervjuerna bearbetade vi fram intervjufrågor (se bilaga 1). Vi tog kontakt med 

förskollärarna en vecka innan intervjuerna, via telefon. Vi gjorde personerna medvetna 

om att de inte behövde ställa upp på en intervju om de inte vill, att vi har tystnadsplikt 

och att vi inte skulle gå ut med några namn. Trost (2005) påpekar att det är mycket 

viktigt att informera om att intervjun sker under tystnadsplikt. Sedan bestämde vi tid 

och plats för intervjun. Intervjuerna som vi har utför har tagit plats på förskollärarnas 

respektive förskola i deras personalrum. Trost påpekar att det är viktigt att intervjun 
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sker på en ostörd plats där den som blir intervjuad kan känna sig trygg. Han menar att 

det är viktigt att det är den som blir intervjuad som får bestämma plats. Under 

intervjuerna var båda två närvarade och vi turades om att ställa frågor dock inte efter 

turordning utan efter hur det föll sig. Trost anser att den kan en fördel att vara två, om 

man är samspelta, för att man har stöd av varandra. 

 

Vi har valt att inte lämna ut frågorna till förskollärarna i förväg, för vi tror att om de 

hade fått frågorna i förväg kanske inte svaren hade varit sanningsenliga eftersom att de 

då hade fått möjlighet att reflektera över svaren och ge oss svar som de tror att vi vill 

ha. Om de ville fick förskollärarna, när vi var på plats för intervjun, möjlighet att titta 

på frågorna innan intervjuns start. Våra frågor var öppna frågor som ger utrymme för 

mer information än slutna frågor. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan intervjuaren 

en kvalitativ intervju antingen formulera frågor i förväg eller ha en uppsättning teman. 

En kvalitativ intervju har nästan alltid en låg grad av standardisering eftersom att 

frågorna som ställs ger utrymme för den som blir intervjuad att svara med egna ord. 

Patel och Davidsson menar att som intervjuare kan man välja att ställa frågorna i en 

bestämd ordning eller i den ordning som intervjuaren anser passar bäst i det enskilda 

fallet. Vid användandet av öppna frågor bör man undvika ”varför”-frågan, därför att 

den kan leda till kategoriseringsproblem och därmed kan värdefull information gå 

förlorad. Dock är ”varför”-frågan en bra fråga att använda sig av som 

uppföljningsfråga. Vid användandet av en kvalitativ intervju är syftet att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något. Därför kan intervjuaren aldrig i en kvalitativ intervju 

formulera svarsalternativ eller avgöra vilket svar som är sant och vilket svar som inte är 

sant.  

 

Under intervjuerna har vi använt oss av en diktafon. Vi valde att använda oss av en 

diktafon för att kunna få med hela samtalet. Trost (2005) menar att det finns både 

fördelar och nackdelar med att använda sig av inspelning. Fördelen med en inspelning 

är att intervjuaren kan lyssna på det upprepade gånger och att intervjuaren kan lyssna 

på den intervjuades tonfall och ordval samt att intervjuaren inte behöver föra 

anteckningar utan kan istället koncentrera sig på frågorna och svaren. Till nackdelarna 

hör att det tar tid att lyssna igenom och att gester och mimik går förlorade, om 

intervjuaren inte använder sig av en videokamera.    

 

7.6 Bearbetning och analys 
 

Vi har lyssnat igenom det bandinspelade materialet upprepade gånger för en överblick 

som Svenning (2003) förespråkar. Vid genomlyssningarna fokuserades vad 

informanterna uttalade med koppling till våra två huvudfrågeställningar. Vi förde 

anteckningar parallellt vid genomlyssningarna, där vi fokuserade på våra centrala 

huvudfrågor. Detta har vi gjort för att kunna bearbeta och analysera fram vårt resultat. 

Trost (2005) påpekar att det är viktigt att studien förhåller sig till de etiska riktlinjerna 

och är sanningsenlig. Källorna och citaten måste vara korrekta.  Vi har gjort två olika 

analyser. Den första analysen har gjorts i relation till första frågeställningen där vi har 

sorterat in informanternas utsagor i olika kategorier, där varje kategori markerar en 

kvalitativ åtskillnad i hur väl förskollärarna uppnår målen. I den första analysen hade vi 

fyra kategorier som vi har delat in svaren i. Dessa är:  

 

1. Saknas anknytning till teoretiskt perspektiv. Informanternas utsagor är inte möjliga 
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att tolka utifrån dessa perspektiv. 

2. Symbolisk nivå. 

3. Relationella nivån. 

4. Strukturella nivån. 

 

Den andra analysen har gjorts i relation till den andra frågeställningen, där vi har 

sorterat in informanternas utsagor i tre kategorier. Dessa kategorier är: 

 

1. Saknad av pedagogisk dokumentation, vilket leder till att de inte ser ett målinriktat 

arbete.  

2. Begränsad dokumentation, vilket leder till ett begränsat mål.  

3. Tydlig måluppnåelse.  

 

Informanternas svar kan tolkas in på olika nivåer men tyngdpunkten ligger på en viss 

nivå och vår analys innebär en tolkning av informanternas utsagor. 

8. Resultat 
 

I kapitlet resultat kommer vi att presentera vårt resultat från våra intervjuer med 

förskollärarna. Vi kommer att redogöra för i vilka kategorier som förskollärarna 

befinner sig i. Vi kommer, som vi tidigare nämnt, att göra två resultatanalyser. En 

utifrån vår första forskningsfråga och en utifrån vår andra forskningsfråga. 

 

8.1Resultat av analys 1 
 

Förskollärare 1 hamnar främst i kategori 2 som står för den symboliska nivån eftersom 

att hon anser att jämställdhet handlar om att alla människor ska få lika villkor och 

förutsättningar och att man till det yttersta ska utgå från individen. Hon hamnar även i 

kategori 3 som står för den relationella nivå därför att hon intar ett personalperspektiv.  

Jämställdhet för henne handlar även om att man inte ska göra så stor skillnad mellan 

pojkar och flickor i de förutsättningar de får i barngruppen samt att flickor inte ska ta 

hand om stökiga pojkar. Hon menar att om en pojke är surrig eller stökig betyder det 

inte att alla pojkar är det hon anser att det är farligt att generalisera och hon vill att 

flickor ska få ta lika stor plats som pojkar. Hon påpekar att personalen måste 

uppmärksamma hur de ser på barnen och hur de möter dem och hur de organiserar 

miljön. Hon anser att det är viktigt att ha ett förhållningssätt som är likvärdigt för 

alla.”Vi har inte samma behov. Något barn kanske vill sitta i knät medan andra inte är 

intresserade av det. Ska vi då tvinga dem att göra det för att det ska vara lika?” 

(Förskollärare 1, 2010-11-24) 
 

Förskollärare 2, som är genuspedagog, kan främst sorteras in i kategori 2 som är den 

relationella nivån eftersom att hon anser att jämställdhet alltid handlar om män och 

kvinnor, flickor och pojkar. Jämställdhet för henne är när vi blir behandlade som 

människor på lika villkor och inte som kön. Hon försöker att inte göra skillnad på kön 

och försöker vara medveten om vad hon säger till barnen. Hon försöker även att inte 

könsbenämna saker med ”hon och han” när det lika gärna kan vara den.  
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Förskollärare 3 kan främst kategoriseras in i kategori 2 som är den relationella nivån 

och hon intar även ett barnperspektiv. För henne handlar jämställdhet om ett 

förhållningssätt och med det menar hon att man ska behandla alla lika oavsett kön. 

Barnen ska inte vara bundna till att göra si eller så på grund av kön Hon menar att 

jämställdhet är när man inte gör skillnad på kön utan behandlar alla med likvärdig 

respekt. Hon menar att de på hennes förskola försöker tänka på hur de behandlar 

flickor och pojkar och att alla ska få ta lika stor plats och mötas med samma respekt.  

Förskollärare 4, som är pilot för ett jämställdhetsprojekt, kan främst sorteras in i 

kategori 2 som är den relationella nivån och även hon intar ett barnperspektiv. För 

henne innebär jämställdhet att bägge könen ska ha samma rättigheter. Hon tar ner det 

på förskolenivå och menar att på förskolenivå innebär det att om det finns en fotboll så 

ska både flickor och pojkar få använda den. Pojkarna ska inte bestämma över till 

exempel cyklarna utan det ska finnas cyklar för flickorna också. Hon nämner att man 

brukar prata om makt på en lägre nivå. Detta innebär att det ofta är pojkarna som har 

makt över förskolans olika artefakter och därför har de på hennes förskola märkt till 

exempel cyklarna med flick- respektive pojkcyklar. Står det en flickcykel ledig så 

innebär det att pojkarna inte får använda den.  

Förskollärare 5 kan även hon sorteras in i kategori 2 som är den relationella nivån 

eftersom att hon anser att jämställdhet handlar om att alla ska få ta lika stor plats, höras 

och synas lika mycket och att alla ska få prova på allting. På hennes förskola arbetar de 

utifrån ur och skur pedagogiken och hon menar att de använder sig av en genusneutral 

miljö. ”Naturen är inte till för någon särskild, utan för alla, där alla har möjlighet att 

synas och höras lika mycket.” (Förskollärare 5, 2010-12-09) Hon menar att när de är i 

skogen med barnen så tar ingen mer plats än någon annan och att barnen överlag leker 

tillsammans. Hon nämner att hon inte ser att pojkar leker en viss typ av lek och flickor 

en annan typ av lek. 

 

Det vi kan utläsa av vår analys är att förskollärarna befinner sig på 2 olika nivåer. Men 

framförallt befinner de sig i den relationella nivån. Alla av förskollärarna anser att 

jämställdhet handlar om att alla ska behandlas lika oavsett kön. Det ska inte göras 

skillnad på pojkar och flickor i barngruppen, alla ska ha samma förutsättningar och 

rättigheter. Förskollärare 3 och 4 förklarar jämställdhet utifrån ett barnperspektiv och 

med barnperspektiv menas att de utgår ifrån barnen och ser saker utifrån deras 

synvinkel. Förskollärare 1 intar ett personalperspektiv och med det menas att de i 

arbetslaget utgår ifrån deras synvinkel och förskollärare 5 intar båda perspektiven.  
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8.2 Resultat av analys 2 

 
 
Figur 2 beskriver vilken förskollärare som befinner sig i vilken kategori. 

 

I kategori 1 som står för saknad av pedagogisk dokumentation, vilket leder till att de 

inte ser ett målinriktat arbete, kategoriserar vi in tre av våra förskollärare. De har på 

dessa tre förskolor inget prioriterat jämställdhetsarbete, för de anser att det inte är 

nödvändigt. Några av förskollärarna anser att det skulle vara en annan sak om de hade 

haft jätteförsiktiga flickor och pojkar som hade tagit stor plats. Hade det yttrat sig på 

detta sätt tror hon att de hade jobbat mer medvetet med att dokumentera jämställdhet. 

En av förskollärarna nämner att de istället arbetar mycket med ömsesidig respekt i det 

dagliga arbetet.  

 
”Vi jobbar mycket med värdegrunden och i den ligger mycket jämställdhetsprat. Men vi fastnar 

aldrig i jämställdhetsfrågor utan diskuterar mer generellt hur vi tänker i arbetslaget kring hur vi 

vill att vår verksamhet ska vara. Vad vill vi att barnen ska ha med sig när de är på förskolan?” 

(Förskollärare 1, 2010-11-24) 

 
När vi sammanställde intervjuerna såg vi att förskollärarna anser att de lätt glömmer 

bort vikten av att jobba med jämställdhet, fast det står i läroplanen att man ska jobba 

med det. Många av dem har aldrig tänkt på att man kan jobba med jämställdhet som ett 

genomgripande tema i förskolan, de har istället begreppet i ”bakhuvudet” och försöker 

tänka på hur de agerar gentemot barnen. De försöker ge alla lika stor plats och att 

barnen oavsett kön ska ha lika stora rättigheter att prova på olika aktiviteter. Men de 

väljer istället andra delar att jobba med från läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som till 

exempel naturkunskap. En av förskollärarna ansåg att en orsak till varför 

jämställdhetsarbetet har hamnat i skymundan är på grund av den nya reviderade  

läroplanen för förskolan, där nya ämnen har plockats ut och mycket fokus har hamnat 

på bland annat mattematiken. En annan av förskollärarna uttalade sig så här: ”Vi 

behöver inte jobba så aktivt med det eftersom att vi ser att det flyter på. Vi har en sådan 

vardag på vår förskola. Vi lägger istället fokus på att vara ute och på den fria leken.” 

(Förskollärare 5, 2010-12-09) En annan av förskollärarna anser att förskolan måste 

sluta ha fokus på genus och jämställdhet, för att alla har olika behov. Men att de 

naturligtvis måste vara medvetna om det, men istället se till vad var och en behöver för 

att utvecklas och må bra. 
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”Vi kan alltid eftersträva jämställdhet, men man kan inte veta med säkerhet.” 

(Förskollärare 1, 2010-11-24) 
 

Under kategori 2 som står för begränsad dokumentation som leder till ett begränsat 

mål, kategoriserar vi in två av förskollärarna. 

 

På dessa två förskolor arbetar de delvis med pedagogisk dokumentation utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. En av förskollärarna anser att de flesta förskolor i allmänhet 

tror att de jobbar jämställt och att de är helt övertygad om att de gör det men hon 

påpekar att om de skulle granska det närmare skulle de hela tiden se blunder.   

 

De dokumenterar utifrån ett genusperspektiv men påpekar att inte att alla gör det. En av 

förskollärarna hoppas och tror att det kommer, bara de blir uppmärksammade på det.” 

Jag tycker att man måste lära sig att se det hela, om man är van och lever i det och 

tycker att det här är det normala då har man inte sett avvikelserna.” (Förskollärare 2, 

2010-12-02) Båda förskollärarna har gjort dokumentationer som de har satt upp för att 

visa föräldrarna så att även de kan bli uppmärksamma på genusperspektivet och de 

försöker alltid jobba med jämställdhetsfrågor i de barngrupper som de jobbar med.  

 

Den ena förskolläraren menar att vi dokumentation av ett jämställdhetsarbete måste 

pedagogen i första hand titta på sin egen roll och inte på barnen, eftersom att det är 

pedagogen som ska förändra sig och inte barnen. Hon har i sina dokumentationer bland 

annat tittat på vem hon gav uppmaningar till, hur många gånger hon tillrättavisade 

barnen och hur många gånger hon gav dolda tillrättavisningar. Hon menar att 

pedagogen alltid måste veta vad det är som ska dokumenteras innan pedagogen gör en 

dokumentation. 

 

På den ena förskolan har de har satsat på lekstationer med könsneutrala lekbord, 

blandat mjukt och hårt material, de har tänkt mycket på färgvalet och använder sig av 

regnbågens färger. De har köpt in könsneutrala utklädningskläder som inte är rosa och 

tufft svart. Sandbordet i förskolans lekhall inbjuder till gemensam lek. Dockor är något 

som finns naturligt i lekhallen men de används till att leka lägenhet. De har undersökt 

böcker där de har tittat på flickor och pojkars roller och hur färgvalet i böckerna ser ut 

för att se vem böckerna riktar sig till.  

 

På den andra förskolan har de under hösten satt ner fem värdeord som de ska jobba 

extra mycket med. Respekt för varandra är ett av värdeorden och det handlar om 

jämställdhet. På så sätt menar hon att hennes förskola kan byta ut ord i sånger och i 

ramsor eftersom att det står nedskrivet att det är ett av deras verksamhetsmål.  

 

En förskollärare anser att vi måste motarbeta det som är fel och menar att många är 

”rädda för att väcka den björn som sover.” Hon menar att vi har lagar och läroplaner 

som säger att vi ska jobba med jämställdhet.  

 
”Då kan vi inte tänka att vi inte kan väcka den björn som sover. Om barnen är snälla mot 
varandra och inte bråkar måste vi ändå prata med barnen om hur de ska vara som kompis. Vi 

måste bekräfta att man ska vara si och så för att visa att det är ett bra beteende. Därför kan man 

inte utesluta detta arbete när det står att man ska jobba med det.” (Förskollärare 2, 2010-12-02) 

 

Det resultat som de har sett på en av förskolorna är att de har blivit medvetna om vad de 

äldre flickorna kunde som de inte hade sett om de inte hade jobbat med detta. Flickorna 
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har tagit på sig pojkarna roll. De kallar flickorna för ”vilda flickor” som klättrar i träd 

och brottas. Förskolläraren menar att detta har skett på grund av att pedagogerna har 

tillåtit detta. ”Vi har ändrat normen omedvetet när vi har letat efter skillnader mellan 

flickor och pojkar”.  (Förskollärare 4, 2010-12-07) Hon påpekar att när dessa flickor 

börjar skolan och om inte lärarna är förberedda på dessa flickor så är flickorna tillbaka 

i underordnad position på mindre än en månad.  

 

På den andra förskolan anser de att de ser reslutat med sitt jämställhetsarbete och 

menar att det gäller att lyssna på barnen i deras lek. Det är framför allt i rollekarna som 

det tydligast visar sig vilka normer och värderingar som barnen tagit med sig i arbetet 

med jämställdhet.  

 
”Det är ett stort arbete och man möter mycket motstånd. Man kan inte säga att man inte ska göra 

något åt det så länge det inte visar något. Men om vi bara tittar så visar det hela tiden. Det är 

viktigt att göra föräldrarna medvetna om det och inte låtsas som ingenting.” (Förskollärare 2, 

2010-12-02) 

 

 

Under kategori 3 som står för tydlig måluppnåelse, faller ingen av informanterna 

eftersom att ingen ännu har ett bestämt och uttalat målinriktat jämställdhetsarbete som 

dokumenteras och utvärderas. Därför kan de inte uppnå några tydliga mål med arbetet.  

 

Det vi kan utläsa av denna analys är att bara två av våra fem förskollärare arbetar med 

jämställdhet på sina förskolor och då är det ändå inget uttalat arbete i sig än så länge. 

Men de lägger ner tid och tanke på att dokumentera jämställdhet. Tre av förskollärarna 

anser att de inte behöver arbeta för att dokumentera jämställdhet, utan de ser 

jämställdhet som ett förhållningssätt.  
 

9. Diskussion 
 

I kapitlet diskussion kommer vi till att börja med i metoddiskussionen reflektera över 

hur vi har gått tillväga och över hur vi har genomfört studien. Sedan kommer vi att ta 

upp om studiens tillförlitlighet och giltighet. I vår resultatdiskussion kommer vi att 

behandla forskningsfrågorna och redogöra för vårt resultat utifrån vår bakgrund. Vi 

kommer även att redogöra för erfarenheter för framtiden.  

 

9.1 Metoddiskussion 
 

I början av studien var vi i valet och kvalet om vi skulle använda oss av observation 

eller intervju eller använda oss av båda. Efter noga överväganden beslutade vi oss för 

att använda oss av en kvalitativ intervjumetod därför att vi ville beskriva hur 

förskollärare arbetar för jämställdhet i förskolan. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att den kvalitativa intervjun bidrar till att fånga den intervjuades erfarenheter och 

tankar.  När vi bestämt metod kom vi fram till att vi ville intervjua enskilda 

förskollärare på olika förskolor eftersom att de i ett arbetslag jobbar sida vid sida och 

därför tror vi att svaren skulle ha blivit mer eller mindre lika. 
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Vi använde oss av en diktafon vid utförandet av intervjuerna därför att vi ville fånga 

hela samtalet och kunna koncentrera oss på frågorna och de svar vi fick. Vi märkte att 

när vi avslutat intervjun och stängt av diktafonen så var det många av 

intervjupersonerna som slappande av och började berätta mer fritt om jämställdhet och 

detta fick vi inte inspelat. Vi försökte ha det i minnet men det är inte lätt att komma 

ihåg allt som sägs när man varken har möjlighet att spela in eller anteckna. 

I den första intervjun som vi utförde mötte vi motstånd av den intervjuade. Hon tyckte 

att våra frågor var smala och onödig och vissa av våra följdfrågor besvarade hon inte 

alls. Den känsla vi fick av den intervjun var att det arbete vi gjorde var onödigt. När vi 

sedan skulle sammanställa den intervjun var det svårt att tolka hennes svar eftersom att 

hon inte höll sig till ämnet utan svävade ut och pratade om andra saker som hon ansåg 

vara viktigare.  Vi kände i efterhand att vi skulle ha varit bättre på att styra in henne på 

rätt spår. Våra andra intervjuer kändes bättre. Det var vi som ställde frågorna och vi 

fick tydliga svar där det var enkelt att ställa följdfrågor.  

Vi upplever att det har varit svårt att inte lägga in egna värderingar och slutsatser i det 

som de intervjuade har sagt.  

 

9.2 Validitet och reliabilitet 
 

Vi anser att vi har fått svar på våra forskningsfrågor och uppnått vårt syfte. För att 

säkerhetsställa validiteten så ska intervjuguiden enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

knyta an till syftet och till forskningsfrågorna vilket vi anser att vi har gjort. Utifrån 

vårt syfte har vi formulerat våra intervjufrågor. Kvale och Brinkmann anser att 

intervjufrågorna ska vara utformade på ett mer vardagligt språk så att 

intervjupersonerna lättare ska förstå det och vi anser att våra intervjufrågor är 

utformade på ett vardagligare sätt. Validitet är enligt Trost (2005) att frågan ska ställas 

så att intervjuaren får de svar som frågan är avsedd att mäta. Vidare menar Trost att 

med kvalitativa intervjuer vill intervjuaren komma åt vad intervjupersonen menar eller 

hur han eller hon uppfattar ett specifikt ord.  

Enligt Trost (2005) är reliabilitet en form av mätning som ska var stabil. Frågorna ska 

ställas på samma sätt och situationen ska vara desamma för alla som deltar i intervjun. 

Detta har vi försökt tänka på när vi har utfört våra intervjuer och vi anser att vi har 

lyckats bra med det. Dock måste vi betrakta att det finns skillnader i pedagogernas 

förmåga att sätta ord på hur de jobbar jämställt då en av dessa pedagoger är utbildad 

genuspedagog och en är pilot för ett projekt om jämställdhet i förskolan. De andra 

pedagogerna är varken genuspedagoger eller pilot för något projekt. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att i kvalitativa intervjuer är det den som utför intervjuerna 

som ska tolka och presentera ett resultat. Vi upplevde att det var svårt att inte lägga in 

egna värderingar och åsikter när vi bearbetade intervjuerna men vi har försökt att vara 

objektiva. Det kan finnas en risk för att detta har påverkat vårt resultat till en viss del. 

Trost (2005) menar, som vi tidigare nämnt, att kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

standardisering. Därför har våra intervjuer en låg grad av reliabilitet.  
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9.3 Resultatdiskussion 
 

Jämställdhet är ett stort område och kan tolkas på flera olika sätt men handlar alltid om 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ställer oss kritiskt till att förskollärare tänker i 

termer av att de inte vill väcka den björn som sover. De har trots allt ett läraruppdrag 

som säger att de ska jobba med det. I läroplanen för förskolan står det att ”Omsorg om 

och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.” (Lpfö 98, s.3) Utifrån 

vårt resultat ser vi att förskollärarna inte anser det som lika viktigt att lyfta fram som 

andra ämnen. Vi frågar oss: hur påverkas barnen av att förskolan saknar ett 

jämställdhetsarbete? Wernersson (2009) menar att när det gäller att hantera 

jämställdhet i förskolan är skattningarna lägre än för övriga ämnen. Ärlemalm Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009) anser att förskolan är en viktig socialisationsaktör i 

dagens samhälle då många av barnen mellan 1 och 5 år är inskrivna i verksamheten. 

Det innebär att de grundläggande värden som levs och förhandlas i förskolan är 

viktiga. Vidare menar de att barn och vuxna tillsammans i förskolan konstruerar genus 

men att barnen i förskolan är de som utmanar den rådande genusstrukturen och agerar 

mer nyskapande än vad pedagogen gör som förhåller sig könsstereotypt. 

 

Förskollärarna är inte medvetna om genusordningen och för att kunna arbeta aktivt 

med jämställdhet i förskolan måste förskollärarna bli medvetna om denna ordning i 

samhället. Utifrån vårt resultat tycker vi oss se att förskollärarna inte har tillräckliga 

kunskaper för att veta hur de ska jobba med jämställdhet i förskolan.  

 

De uttalanden som pedagogerna gjort om jämställdhet tyder på att de saknar kunskap 

kring området och kan liknas med det som Wedin (2009) skriver om. Hon menar att 

detta handlar om vardagskunskap och för att pedagoger ska kunna arbeta professionellt 

med detta så måste de ha mer kunskap, för att de ska kunna distansera sig till invanda 

mönster. Vidare anser Wedin att det är viktigt att jämställdhet inte blir till en 

attitydfråga. Hon menar att sådana uttalanden är baserade på åsikter och inte på 

kunskap. Hedlin (2006) menar att detta har lett till att nyexaminerade lärare har varit 

för oförberedda för att kunna ta jämställdhetsmålen på allvar.  

 

Av vårt resultat framgår också att pedagogerna tror att de behandlar barnen lika men 

Hedlin (2006) menar att pedagoger tror att de bemöter alla lika, med samma 

förutsättningar men om de börjar reflektera över det så inser de att det inte är så 

självklart. Hon menar att hur vi bemöter andra har att göra med vilka förväntningar vi 

har på dem. ”Att arbeta för jämställdhet i skolan handlar om att motverka traditionella 

könsmönster och ge elever likvärdiga möjligheter att utvecklas oberoende av kön”. 

(Myndigheten för skolutveckling 2003, s.3) Två av förskollärarna ansåg att det är 

viktigt att pedagoger tar en titt på sig själv utifrån, för att få reda på hur de handlar i 

olika situationer. Först då kan de bli uppmärksammade på om de behandlar lika och av 

vårt resultat så framgår det att tre av pedagogerna aldrig har granskat sig själv utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Många av förskollärarna tror att det räcker att jobba med jämställdhet om de har 

stökiga pojkar och försiktiga flickor men om de har en ”fin” barngrupp där ingen syns 

eller hörs mer än någon annan anses det inte som viktigt. Det är pedagogens, inte 

barnens uppgift att ge jämställda förutsättningar för att det är pedagogen som har 

makten att kunna påverka barnens uppfattningar.   
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De tre förskollärare som anser jämställdhetsarbetet i förskolan som onödigt skulle 

kunna ta lärdom av de två andra förskollärarna som till en viss del jobbar med 

jämställdhet. Eftersom att dessa två till en viss del försöker ändra den rådande normen 

(då dessa två förskollärare är genuspedagog och pilot för ett jämställdhetsprojekt). 

Wedin (2009) anser att frågan för förskolan är inte OM de ska arbeta med jämställdhet 

utan frågan är HUR de ska arbeta med det och då blir nyckelfrågan vilka kunskaper 

som krävs för jämställdhetsuppdraget.  

 

Wahlström (2003) menar att vi måste sluta försöka hitta den skyldige till varför det inte 

är jämställt och istället börja fokusera på att det är möjligt att förändra. Hon anser att 

pedagoger över lag måste bli bättre på att ta på sig sina genusglasögon för att kunna bli 

mer medvetna och få insikt i processen. Wedin (2009) menar att det första steget i 

processen är observation och kartläggning. Det nästa steget innebär reflektion och 

analys av observationsresultatet. Dessa delar anser hon vara intressanta och spännande 

men de innehåller också en del svårigheter, att synliggöra normer är inte alltid så 

trevligt.  

 

Av vårt resultat framgår även att de flesta förskollärarna ligger på en relationell nivå 

som är kategori 3. Men en av förskollärarna intog två kategorier. Henne sorterade vi in 

i kategori 1 och i kategori 2 då hon intog både ett individ perspektiv, med det menar vi 

att hon är kategoriserad i den symboliska nivån, och ett relationellt perspektiv. En del 

av förskollärarna intog ett personalperspektiv, ett barnperspektiv eller sorterades in i 

båda. En av förskollärarna intog ett personalperspektiv då hon utgick från hur 

personalen ska bemöta barnen medan två av förskollärarna intog ett barnperspektiv då 

de utgick från barnen och tog deras perspektiv.  

 

Det kanske inte är så kul att bli uppmärksam på hur man återskapar stereotypa normer. 

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för att kunna bli medveten om vilka 

skillnader pedagogerna gör och hur pedagogerna ska göra för att förända. Genom 

dokumentationerna kan pedagogerna se hur väl de uppnår jämställdhetsmålen. Av vårt 

resultat framgår det även att de förskollärare som jobbar med att dokumentera 

jämställdhet ser resultat med sitt jämställdhetsarbete och att det främst är i leken som 

detta blir synligt. Skolverket (1999) menar att för att kunna se bortom kön är det viktigt 

att analysera verksamheten, både utifrån ett socialtperspektiv och utifrån ett 

könsperspektiv. Pedagoger tror ofta att det vet hur det är – ”vi gör ingen skillnad på 

kön”. Men det krävs att pedagogerna börjar reflektera över hur de påverkar barnens 

könssocialisation.     

 
”Trots att påståendet att vuxna behandlar flickor och pojkar olika är välbelagt, finns det ändå en 

omedvetenhet kring detta hos personalen på svenska förskolor. Det är inte så att man förnekar att 

personal inom förskolan gör skillnad på könen, men det är få som på egen hand kan upptäcka och 

identifiera beteendet hos sig själva”. (SOU 2004:115, s. 54) 

 

9.4 Erfarenheter för framtiden 
 

Vårt intresse för jämställdhetsarbete och genus väcktes ganska sent under vår 

utbildning och först då insåg vi vikten av jämställdhetsarbete i förskolan och hur 

viktigt det är för att motverka traditionella könsmönster.    
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Vi har blivit berikade med så otroligt mycket mer kunskap kring detta område under 

C-uppsatsens gång, än vad vi hade innan. Vi anser att alla inom förskolan måste börja 

arbeta med jämställdhet och sluta att se det som enbart ett förhållningssätt. 

Jämställdhet ska alltid finnas med som en röd tråd i verksamheten och att det inte 

räcker med att ha det som ett förhållningssätt, det måste praktiseras också. Det står 

klart och tydligt i läroplanen att alla inom förskolan ska arbeta för jämställdhet men 

ändå gör de inte det. När vi kommer ut i arbetslivet kommer vi att kämpa och strida för 

ett jämställdhetsarbete i förskolan. Vi måste se avvikelserna i samhället och sluta 

ignorera tankarna om att förskolan är en jämställd plats då den absolut inte är det. Vi 

måste sluta ha förväntningar på pojkar och flickor om att de ska bete sig på ett visst 

sätt. Vi anser att pedagoger överlag måste skaffa sig större kunskaper kring 

jämställdhet för att kunna arbeta professionellt med det.  Pedagoger har ett stort 

inflytande på barnen och därför är det viktigt att pedagogerna redan i förskolan börjar 

arbeta med det för vi tror att det kan göra skillnad. Precis som forskarna kan inte vi 

heller bortse från att det finns biologiska skillnader men vi måste sluta konstruera kön 

och sluta könsbenämna artefakter i vår omgivning.  

 

Vi anser att jämställdhet handlar om att flickor och pojkar ska utvecklas och vara det de 

är, som de är. Vi anser inte att flickor ska försöka uppnå en ”manlig norm” och tuffa till 

sig utan det gäller att mötas i mitten och gå sida vid sida. Könet ska inte ha någon 

betydelse för vad man kan och inte kan göra. Det är trots allt med kroppen som vi 

åstadkommer och upplever saker. Vi måste bryta normen för vad som anses vara 

manligt och kvinnligt.  

 

9.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under arbetets gång har vi stött på andra intressanta frågor att forska vidare kring. 

Eftersom att vi inte fick med någon manlig förskollärare i vår studie hade det varit 

intressant om någon forskade vidare i vad som skiljer män och kvinnors tankar åt i 

arbetet med jämställdhet.  

Ett annat förslag att forska vidare kring är varför pedagoger väljer att inte jobba med 

jämställdhet i förskolan. Varför anses andra ämnen från läroplanen viktigare att jobba 

med? 

Ytterligare ett förslag kan vara att eftersom flickor har börjat göra uppror mot den 

rådande normen och börjat synas och höras mer inom skolans värld, men dock inte 

alltid på ett positivt sätt. Vad är pedagogers inställning till detta?  
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Bilaga 1 (1:1) 

 
Intervjufrågor 

 

Vad är jämställdhet för dig? 

 

Hur arbetar ni för jämställdhet? 

 

Hur vet ni att ni uppnår jämställdhet? 

 

Hur dokumenterar ni arbetet? 

 

Hur ser ni att ert arbete med jämställdhet ger resultat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


